
1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  20η Ιανουαρίου 2012.

Σήμερα, την 20η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 20:00 συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο  σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  234/16-01-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα  12 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                               1. Ποδόγυρος Πέτρος 
2. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος                        2.  Δεμένεγα Βασιλική
3. Βασιλάκης Στυλιανός                                      3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα 
4. Πασπάτης Πέτρος                                            4. Ζουλός Νικόλαος
5. Βρεττός Στέφανος                                            5. Λέανδρος Εμμανουήλ
6. Θεοδώρου Καλλιόπη
7. Δεμένεγας Εμμανουήλ
8. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                           (οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 
9. Μαρούλης Φίλιππος                                           προσκλήθηκαν νόμιμα)
10. Λέανδρος Εμμανουήλ
11. Ευαγγέλου Ιωάννης
12. Λέπουρας Στυλιανός

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας και  η Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία, ενώ η Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ιουλίδας κα Βρέτταρου Άννα, απουσιάζει.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 
τήρηση των πρακτικών.
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1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/01/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  234/16.01.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Προκήρυξη  θέσεων εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου Κέας 
οκτάμηνης διάρκειας [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

2. Έγκριση  υπερωριακής  αποζημίωσης  μονίμων  υπαλλήλων  καθαριότητας 
ύδρευσης και τεχνικών έργων του Δήμου Κέας [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

3. Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου 
μελετών (Ν.3316/2005) [εισηγητής κ. Δήμαρχος] . 

4. Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  προμηθειών  (ΕΚΠΟΤΑ)  και 
αξιολόγησης προσφορών [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

5. Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου  –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης  καλής 
εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 [εισηγητής Δήμαρχος]

6. Ορισμός  μελών  της  επιτροπής  σφραγίσματος  καταστημάτων  από  μόνιμους 
υπαλλήλους  του  Δήμου  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]. 

7. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν ΦΠΑ 
(άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) [εισηγητής Δήμαρχος].

8. Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2012 [εισηγητής 
Δήμαρχος]

9. Έγκριση για την μετακίνηση εκτός  έδρας του Δημάρχου Κέας,  [εισηγητής 
Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

10. Έγκριση  για  την  μετακίνηση  εκτός  έδρας  των  Αντιδημάρχων  Κέας, 
[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

11. Έγκριση  για  κάλυψη  δαπάνης   κινητής  τηλεφωνίας   στο  Δήμαρχο  τους 
Αντιδημάρχους  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία,  [εισηγητής  Πρόεδρος  Δ.Σ.,  κ. 
Πέτρος Πασπάτης]

12. Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  οχημάτων  &  μηχανημάτων  &  παραλαβής 
ανταλλακτικών  αυτών, [εισηγητής Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

13. Έγκριση προϋπολογισμού 2012 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Κέας» [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης].

14. Έγκριση υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Κ. επί αποδοχής προσφοράς 
της  BDO Ορκωτοί  Ελεγκτές  Α.Ε.  για  διενέργεια  διαχειριστικού  ελέγχου 
οικονομικού  έτους  2011  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου].

15. Ανάθεση  εκπροσώπησης  του  Δήμου  Κέας  στη  δικηγορική  εταιρεία 
«Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» στην εκδίκαση μηνύσεων και αγωγών κατά 
στελεχών  του  Δήμου  για  την  υπόθεση  οικισμού  δικαστικών  υπαλλήλων, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ  3  του  άρθρου  281  του  ν.  3463/06 
[εισηγητής: κ. Δήμαρχος].

16. Έγκριση  κατανομής  ΣΑΤΑ  έτους  2011  στις  Ενιαίες  Σχολικές  Επιτροπές 
Δήμου  Κέας  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  σχολικών  κτηρίων 
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]. 

17. Έγκριση κάλυψης δαπανών της πανήγυρης του πολιούχου του νησιού, Αγίου 
Χαραλάμπους [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

18. Αναπροσαρμογή αρχικών δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011 – 2012 βάσει του δικαιώματος της 
προαίρεσης [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
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19. Έγκριση  δημιουργίας  τραπεζικών  λογαριασμών  του  Δήμου  Κέας  και 
εξουσιοδότηση  δημιουργίας  και  διαχείρισης  αυτών  [εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

20. Έγκριση  2ου ΑΠΕ  του  έργου  «Εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  Δημοτικών 
Σφαγείων Κέας» [εισηγητής: κ. Δήμαρχος]

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αγροτεμαχίου στη θέση Παουρας» 
[εισηγητής: κ. Δήμαρχος]

22.Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α. μέσω 
διαδικτύου  με  την  ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε.  για  το  έτος  2012  και  ορισμός 
επιτροπής  παραλαβής  κωδικών  συνδρομητή  [εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.  κ. 
Πέτρος Πασπάτης].

23. Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου   Διαμόρφωση 
αγροτεμαχίου στη θέση Παουρας» [εισηγητής: κ. Δήμαρχος]

24. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων 
δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς  ΦΠΑ για το  έτος  2012 [εισηγητής:  κ. 
Δήμαρχος 

Ανάγνωση εγγράφων – Ενημέρωση Δημάρχου
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Θέμα 1ο: «Προκήρυξη  θέσεων εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες του 
Δήμου Κέας οκτάμηνης διάρκειας»
                

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος  εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας, προκειμένου να καλύψει 
τις  ανάγκες  του  στο  τομέα  της  καθαριότητας,  και  βάσει  του  άρθρου  205  του 
Ν.3584/2007 Κ.ΚΔΥ, πρέπει να προβεί στη προκήρυξη των παρακάτω θέσεων, οι 
οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Κέας (ΦΕΚ 674/17-5-1999) και για τις οποίες υπάρχει σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισμό του έτους  2012,  σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ  256 οικ/17-01-2012 
βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

Η  πρόσληψη  των  εν  λόγω  εργαζομένων  κρίνεται  αναγκαία  για  την 
ικανοποίηση των αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες του έτους, κατά τους 
οποίους ο πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται .

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας 
και, δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας και ύδρευσης 
δεν επαρκούν στο ελάχιστο, καθώς κατά τους θερινούς μήνες εκτός όλων των άλλων 
απαιτείται  ο  καθημερινός  καθαρισμός  των  Δημοτικών  χώρων  και  παραλιών  που 
κατακλύζονται από τουρίστες.

Για το λόγο αυτό προτείνονται οι κάτωθι εποχικές θέσεις ανά ειδικότητα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ                     ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ       Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας  6
ΔE 29  Οδηγός απορριμματοφόρου 2
ΥΕ       Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1
ΔΕ 24  Ηλεκτρολόγος 1
ΣΥΝΟΛΟ                            10

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη:

 την εισήγηση του Δημάρχου, 
 τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 Κ.ΚΔΥ 
 τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  του  Δήμου  Κέας  (ΦΕΚ 

674/17-5-1999)
 την  υπ’ αριθμ 256 οικ/17-01-2012  βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κέας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό 
του έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις κάτωθι εποχικές θέσεις ανά ειδικότητα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ                     ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ       Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας  6
ΔE 29  Οδηγός απορριμματοφόρου 2
ΥΕ       Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1
ΔΕ 24  Ηλεκτρολόγος 1
ΣΥΝΟΛΟ                             10

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1/2012

4



1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

Θέμα  2ο:  Έγκριση  υπερωριακής  αποζημίωσης  μονίμων  υπαλλήλων 
καθαριότητας ύδρευσης και τεχνικών έργων του Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Με βάση τα στοιχεία που ορίζει η παρ. 1 
του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (άρθρο 12 παρ.10 Ν2503/97, Εγκ. Υπ. Οικονομικών 
2022941/0022/1998) και  η παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.  4024/2011 (μείωση των 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο σε είκοσι (20) ώρες μηνιαίως έναντι 
εξήντα (60) όπως ίσχυε) και λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου των απορριμμάτων 
και των χιλιομετρικών αποστάσεων των διαδρομών αποκομιδής απορριμμάτων, είναι 
απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση των εργατών που απασχολούνται σ’ αυτό το 
τομέα, προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση αυτού του έργου.

Επίσης, λόγω των αυξημένων αναγκών για συνεχή επιτήρηση και επίβλεψη 
των  δικτύων  ύδρευσης,  καθώς  και  της  αυξημένης  ανάγκης  για  την  κάλυψη  των 
έκτακτων  ζημιών,  που  εμφανίζονται  λόγω  της  μεγάλης  κατανάλωσης  και 
παρατεταμένης  λειτουργίας  των  δικτύων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  είναι 
απαραίτητη  η  υπερωριακή  απασχόληση  των  εργατών  που  απασχολούνται  με  το 
αντικείμενο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση 
κατά το έτος 2012 των κάτωθι μόνιμων υπαλλήλων ύδρευσης και καθαριότητας κατά 
περίπτωση, όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία ως παρατίθεται παρακάτω:

Για την υπηρεσία καθαριότητας: 
1. Κορασίδης  Νικόλαος,  οδηγός   απορριμματοφόρου,  με  20  ώρες  μηνιαίως 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές .
2. Μορφωνιός  Λεονάρδος,  εργάτης  καθαριότητας  με  20  ώρες  μηνιαίως 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές.
  

Για την υπηρεσία ύδρευσης:  
1. Περδικάρης  Λεωνίδας  με  20  ώρες  μηνιαίως  απογευματινής  υπερωριακής 

απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές, 
2. καθώς και στον οδηγό Μηχανημάτων έργων κ Πορίχη Ιωάννη του Ελευθερίου 

με 20 ώρες μηνιαίως απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες 
κατά τις Κυριακές .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την παρ. 1 
του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (άρθρο 12 παρ.10 Ν2503/97, Εγκ. Υπ. Οικονομικών 
2022941/0022/1998) και  την  παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπερωριακή  απασχόληση  κατά  το  έτος  2012  των  κάτωθι  μόνιμων 
υπαλλήλων ύδρευσης και καθαριότητας κατά περίπτωση, όπου κρίνεται απαραίτητο 
από την υπηρεσία ως παρατίθεται παρακάτω:

Για την υπηρεσία καθαριότητας: 
3. Κορασίδης  Νικόλαος,  οδηγός   απορριμματοφόρου,  με  20  ώρες  μηνιαίως 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές .
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4. Μορφωνιός  Λεονάρδος,  εργάτης  καθαριότητας  με  20  ώρες  μηνιαίως 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές.

  
Για την υπηρεσία ύδρευσης:  

3. Περδικάρης  Λεωνίδας  με  20  ώρες  μηνιαίως  απογευματινής  υπερωριακής 
απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές 

4. καθώς και στον οδηγό Μηχανημάτων έργων κ Πορίχη Ιωάννη του Ελευθερίου 
με 20 ώρες μηνιαίως απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες 
κατά τις Κυριακές .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2/2012
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Θέμα  3ο:  Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου μελετών (Ν.3316/2005)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις παρ.1 και 3, του άρθρου 
21  του  Ν.3316/2005  «Για  τη  διεξαγωγή  των  διαγωνισμών  του  νόμου  αυτού  η  
Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφαση της Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται  
από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν  
εμπειρία  και  προσόντα  σχετικά  με  το  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  και  
υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του 
δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του» 
[…] «Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση 
από το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος,  με  τον  αναπληρωτή  του,  μετά  από σχετικό  
αίτημα της αναθέτουσας Αρχής.  Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί  μέσα σε προθεσμία  
δεκαπέντε  (15)  ημερών,  επιλέγεται  από  την  αναθέτουσα  Αρχή  πρόσωπο-μέλος  του  
Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής.  
Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν συμπληρω-
ματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/ 1999.».

 Ως μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:

1-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, ως Πρόεδρο και 
2-Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
3-Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου, ως γραμματέα .

Με αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:
1-Πετρή Βάσω, Υπάλληλο του Δήμου και
2-Νεχαλιώτου Σοφία, Υπάλληλο του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου μελετών με τακτικά μέλη 
τις:
1-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, ως Πρόεδρο και 
2-Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
3-Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου, ως γραμματέα .

και αναπληρωματικά μέλη:
1-Πετρή Βάσω, Υπάλληλο του Δήμου και
2-Νεχαλιώτου Σοφία, Υπάλληλο του Δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2012
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Θέμα 4ο: Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) 
και αξιολόγησης προσφορών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ:
«Η  διενέργεια  διαγωνισμών  προμηθειών  και  η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  
διαγωνισμών,  γίνεται  από επιτροπές.   Οι  επιτροπές  μπορούν να  συγκροτούνται  για  
χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και  
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και  
αποτελούνται,  ανεξαρτήτως  του  τρόπου  της  προμήθειας,  από  τρεις  δημοτικούς  ή  
κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση  
της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης  
ειδικότητας  τους  οποίους  ο  δήμος  ή  η  κοινότητα  δεν  διαθέτουν  τότε  αυτοί  
υποδεικνύονται  από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας  εκ των υπαλλήλων του  
δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες  
προϋπολογισθείσας  αξίας  άνω  των  211.129  Ευρώ  στην  παραπάνω  επιτροπή  της  
παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή  
κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. 
Εάν  ο  δήμος  ή  η  κοινότητα  δεν  διαθέτει  τέτοιους  υπαλλήλους  τότε  αυτοί  
υποδεικνύονται  από το Γενικό Γραμματέα της  Περιφέρειας  εκ  των υπαλλήλων των  
φορέων που αναφέρονται ανωτέρω. 
Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι  
οποίοι  πρέπει  να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται  για τα  
τακτικά μέλη.»

Ως τακτικά μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε 
2. Τσιωρη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου 
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου

Με αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:

1. Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
2. Πετρη Βασιλική, Υπάλληλο του Δήμου
3. Παουρη Νικόλαο, Υπάλληλο του Δήμου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και του 
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  προμηθειών  (ΕΚΠΟΤΑ)  και 
αξιολόγησης προσφορών με τακτικά μέλη τις:

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε 
2. Τσιωρη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου 
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου
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και αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:

1. Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
2. Πετρη Βασιλική, Υπάλληλο του Δήμου
3. Παουρη Νικόλαο, Υπάλληλο του Δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2012
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Θέμα  5ο:  Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου  –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 
28/1980:
«Η παραλαβή  κάθε  δημοτικής  προμήθειας  εκτελείται  από  επιτροπή,  η  οποία  
αποτελείται  από  δύο  υπαλλήλους  του  δήμου  και  ενός  δημοτικού  συμβούλου.  Σε  
περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι  
δημοτικού  σύμβουλοι  ορίζονται  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  οι  δε  
υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά  
μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.»

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού 
διατάγματος έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 
της  παραγράφου  2  του  άρθρου  209,  οι  κάθε   είδους  υπηρεσίες,  εκτός  από  τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), 
διενεργούνται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄),  με την 
επιφύλαξη  των  ειδικών  ρυθμίσεων  του  Π.Δ.  346/1998  (ΦΕΚ 230  Α΄),  ως  ισχύει 
(πλέον ΠΔ 60/2007). 

Προτείνεται  ο  Στυλιανός  Βασιλάκης  Δημοτικός  σύμβουλος  ως  μέλος  της 
επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 με αναπληρώτρια τη Δημοτική 
Σύμβουλο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων:
• 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980
• 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
• 273 παρ 3 & 209 παρ 2 του Ν. 3463/06 και 
• τις διαταξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών 

ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  τον  Στυλιανό  Βασιλάκη  Δημοτικό  Σύμβουλο  ως  μέλος  της  επιτροπής 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο, 
κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2012
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Θέμα  6ο:  Ορισμός  μελών  της  επιτροπής  σφραγίσματος  καταστημάτων  από 
μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 6ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  η σωστή λειτουργία των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την καλή εικόνα του 
Νησιού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/2006, ο Δήμος είναι αρμόδιος για την 
αδειοδότηση ΚΥΕ. Βέβαια ο έλεγχος της σύννομης λειτουργίας μιας αδειοδοτημένης 
επιχείρησης  ανήκει  αποκλειστικά  στην  Αστυνομία.  Η  σφράγιση  ΚΥΕ,  αποτελεί 
διοικητικό  μέτρο  που  έχει  ως  στόχο  την  διασφάλιση  στην  πράξη  της  διακοπής 
λειτουργίας  του καταστήματος,  όταν αυτή προβλέπεται  από το νόμο. Η σφράγιση 
γίνεται με (γραπτή) εντολή του Δημάρχου από τη δημοτική αστυνομία ή το όργανο 
που  ορίζεται  «για  τον  σκοπό  αυτόν  από  το  οικείο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και 
αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση  που δεν έχει συσταθεί 
δημοτική  αστυνομία»  (αρθρ.  80 παρ.  7  ΚΔΚ).  Η ίδια  διάταξη προβλέπει  ότι  «το 
αρμόδιο όργανο,  κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων,  δύναται,  όπου κρίνει 
αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να 
την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 
(ΦΕΚ 58 Α)».

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ, ο Δήμαρχος οφείλει πάντως να 
παρέχει την εντολή προς σφράγιση, ενώ η παράβαση των σχετικών διατάξεων της εν 
λόγω  παραγράφου  χαρακτηρίζεται  ως  «πειθαρχικό  αδίκημα  και  παράβαση 
καθήκοντος» και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και 
κατά το άρθρο 259 ΠΚ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται  η σύσταση τριμελούς  επιτροπής από 
μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου για το σφράγισμα των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  όταν αυτό προβλέπεται  από το Νόμο και  ο Δήμαρχος,  ως οφείλει, 
παρέχει την εντολή προς σφράγιση.

Συγκεκριμένα  προτείνονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  σφραγίσματος 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 01/01/2012 έως 31/12/2012 οι:

1. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλος του Δήμου
2. Μορφωνιός Λεονάρδος, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Νικόλαος Παούρης, Υπάλληλος του Δήμου 

με αναπληρωματικά μέλη:
1. Πετρή Βασιλική, Υπάλληλος του Δήμου
2. Βιτάλης Παναγιώτης, Υπάλληλος του Δήμου
3. Λεωνίδας Περδικάρης, Υπάλληλος του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις:

1. του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 
2. των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)
3. του άρθρου 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ
4. των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 9 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά

Μειοψήφησαν οι κύριοι Ευαγγέλου Ιωάννης, Λέπουρας Στυλιανός, Βρεττός 
Στέφανος)
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Συγκροτεί επιτροπή σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 
01/01/2012 έως 31/12/2012 με τακτικά μέλη τους: 

1. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλος του Δήμου
2. Μορφωνιός Λεονάρδος, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Νικόλαος Παουρης, Υπάλληλος του Δήμου 

και αναπληρωματικά μέλη:
1. Πετρή Βασιλική, Υπάλληλος του Δήμου
2. Βιτάλης Παναγιώτης, Υπάλληλος του Δήμου
3. Λεωνίδας Περδικάρης, Υπάλληλος του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2012
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Θέμα 7ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν 
ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  η παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος 
των έργων του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87 γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσουν 
για την παρακολούθηση τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα Δημοτικό ή 
Κοινοτικό Σύμβουλο. Τα έργα παραλαμβάνονται από δύο Δημοτικούς ή Κοινοτικούς 
Συμβούλους,  που  ορίζονται  από  το  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Συμβούλιο,  οι  οποίοι 
συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. 
Οι  σύμβουλοι  μπορεί  να  ορίζονται  για  την  παραλαβή  όλων  των  έργων  που 
εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να 
συμμετέχει, προκειμένου μεν για Δήμους ή Κοινότητες που έχουν δική τους Τεχνική 
Υπηρεσία,  και  τεχνικός  διπλωματούχος  ανωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων 
κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 
171/87), από 01/01/2012 έως 31/12/2012 οι εξής: 

Τακτικά Μέλη:
1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.   Δεμένεγας Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή  παραλαβής  έργων  μέχρι  το  ποσό  των  5.869,40  €  συν  ΦΠΑ 
(άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) με τακτικά μέλη τους: 

1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

και αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2012
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Θέμα 8ο: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2012

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο 

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα με  τον  νόμο 1080/80,  όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  παρ.8  του  άρθρου  7  του  Ν.  2307/95,  πρέπει  να  συσταθεί 
επιτροπή  για  τη  συμβιβαστική  επίλυση  των  φορολογικών  διαφορών  μεταξύ  του 
Δήμου  και  των  φορολογουμένων,  για  την  βεβαίωση  ή  αναγνώριση  φορολογικής 
απαλλαγής  ή  μειώσεως  οποιουδήποτε  αυτοτελούς  φόρου,  τέλους,  δικαιώματος, 
εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου. 

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση 
του  Δ.Σ  και  αποτελείται  από  δύο  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  από  ένα 
φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  με  τον  αναπληρωτή  του  ορίζονται  με  την 
απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.   

Προτείνονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  για  το 
ημερολογιακό έτος 2012 οι:

1. Βασιλάκης  Στυλιανός,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με 
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος 
τον Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3. Ποδόγυρος Παναγιώτης, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τη Μορφωνιού 
Αθηνά, Δημότη.

Χρέη  γραμματέα  προτείνεται  να  εκτελέσει  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική 
υπάλληλος  με  αναπληρώτρια  την  επίσης  δημοτική  υπάλληλο,  κα  Φανή  –  Άννα 
Μπαλατσού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το ημερολογιακό 
έτος 2012 αποτελούμενη από τους:

1. Βασιλάκης  Στυλιανός,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με 
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος 
τον Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3. Ποδόγυρος Παναγιώτης, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τη Μορφωνιού 
Αθηνά, Δημότη.

Χρέη  γραμματέα  αποφασίζεται  να  εκτελέσει  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική 
υπάλληλος  με  αναπληρώτρια  την  επίσης  δημοτική  υπάλληλο,  κα  Φανή  –  Άννα 
Μπαλατσού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2012
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1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

Θέμα 9ο: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  Άρθρο 140 του Ν.3463 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»  (ΦΕΚ  114/8-6-2006),  οι  Δήμαρχοι,  οι 
Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι  Κοινοτήτων και  οι  δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι, 
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται 
να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το 
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή 
όχι. 

Σ’  αυτούς  που  μετακινούνται  για  εκτέλεση  υπηρεσίας  καταβάλλονται  τα 
έξοδα μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του 
κατεπείγοντος,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις 
αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια 
με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και 
του άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις του Δημάρχου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και 
έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2012
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1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

Θέμα 10ο: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας.

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι,  σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»  (ΦΕΚ  114/8-6-2006),  οι  Δήμαρχοι,  οι 
Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι  Κοινοτήτων και  οι  δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι, 
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται 
να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το 
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή 
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 
μετακινήσεως, που είναι  αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Επειδή οι μετακινήσεις των Αντιδημάρχου είναι κατά κανόνα προς Αθήνα και 
προς  Σύρο  και  έχουν  πάντα  τον  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος,  προτείνουμε  να 
υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και  την  καθορισμένη  ημερήσια  αποζημίωση,  που  προβλέπεται  από  τις  κείμενες 
διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση 
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων  από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται 
από  τις  κείμενες  διατάξεις,  οι  οποίες  θα  καταβάλλονται  στην  συνέχεια  με  την 
προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2012
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1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

Θέμα 11ο: Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο, 
τους  Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι, η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από 
αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες 
ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του 
έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

Σύμφωνα με την 18391/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας  και  Οικονομικών  καθώς  και  την   εγκύκλιο  36  αρ.  πρώτ. 
59801/20.12.2005  τα όργανα των ΟΤΑ θα πρέπει  να μπορούν να κάνουν χρήση 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών. 

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται  το ανώτατο ύψος δαπάνης που 
μπορεί να βαρύνει  τον προϋπολογισμό κάθε  ΟΤΑ  για την χρήση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας ανά δικαιούχο όργανο του. Για την περίπτωση Δήμων με πληθυσμό κάτω 
από  5.000 κατοίκους το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως για 
τους Δημάρχους  είναι 100 ευρώ για τους Αντιδημάρχους 50 ευρώ.

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, 
η επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση 
υπαλλήλων τους,  ή  και  κλιμακίων,  σε  τόπο  εκτός  των  χώρων εργασίας  τους,  σε 
περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι 
αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό 
και σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 
17  παρ.8  «Χρήση  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  από  υπαλλήλους  των  Ο.Τ.Α.» 
παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε 
προϊσταμένους  οργανικών  μονάδων  προκειμένου  με  ευθύνη  τους  να 
χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό των υπηρεσιών τους   για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών. 

Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον Νόμο, για τον Δήμο μας, 
είναι μία συσκευή.   Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που 
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με 
αυτό του Αντιδημάρχου, ήτοι 50 ευρώ, ενώ ο Δήμαρχος προτείνει το ποσό τον 50 
ευρώ να αφορά και τον ίδιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την ΚΥΑ 
18391/22-9-2005(ΦΕΚ  1388/Β/7-10-2005)  των  Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, την εγκύκλιο 36 αρ. 
πρωτ.  59801/20.12.2005,  καθώς  και  τις  διατάξεις   του  νόμου  3491/2006  (ΦΕΚ 
207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ.8

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμαρχο  με  μηνιαία 
επιβάρυνση 100€ και στους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία με μηνιαία 
επιβάρυνση της τάξης των 50€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2012
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1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20ης Ιανουαρίου 2012

Θέμα  12ο:  Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων  και 
μηχανημάτων, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που 
αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Κέας. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο 
οποίος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του Ν.Δ. 2396/53 και των υπ’ αριθ.  3373/390/1975 – 4993/745/1975 
υπουργικών  αποφάσεων  θα  πρέπει  να  οριστούν  επιτροπές  για  την  επισκευή  και 
συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  και  για  την  παραλαβή  των 
ανταλλακτικών και των εργασιών.

Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών οι οποίες είναι 
τριμελείς  και  αποτελούνται  από ένα δημοτικό σύμβουλο και  δύο υπαλλήλους του 
Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη αποτελούμενη από τους:

Α.  Για  την  τριμελή  επιτροπή  για  την  ανάθεση  της  επισκευής  και  συντήρησης 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών από 
τους:

1. Μορφωνιό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα 
Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29

Β. Για την τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών 
που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
από τους:

1. Μαρούλη Φίλιππο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Μωραΐτου - 
Πουλάκη Μαρία δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με αναπληρωματικό μέλος τον Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος 
στερείται γραφείου κίνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί:
Α. Τριμελή επιτροπή για την ανάθεση της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών, αποτελούμενη από 
τους:
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1. Μορφωνιό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα 
Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29

Β. Τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που 
αφορούν  την  επισκευή  και  συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου, 
αποτελούμενη από τους:

1. Μαρούλη Φίλιππο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Μωραΐτου - 
Πουλάκη Μαρία δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με αναπληρωματικό μέλος τον Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος 
στερείται γραφείου κίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2012
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Θέμα 13ο: Έγκριση προϋπολογισμού 2012 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Κέας»

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 256 §1α του Ν. 3463/2006 «οι αποφάσεις του  
διοικητικού  συμβουλίου  της  επιχείρησης  εγκρίνονται  από  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  
συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού  
και  της  έκθεσης  πεπραγμένων […]  για  τη  νόμιμη  λήψη  ή  έγκριση  των  ανωτέρω 
αποφάσεων  απαιτείται  η  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  αντίστοιχου  
συμβουλίου». 

Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  την  υπ’  αριθμ.  1/2012  απόφαση  της  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.), το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα 
τον κάτωθι προϋπολογισμό για το έτος 2012:

τον οποίο και φέρνει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω,  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 256 §1α του Ν. 3463/2006, καθώς και την απόφασης της Κ.Ε.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Δ.Κ. έτους 2012, όπως αυτός παρατέθηκε στην 
παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2012
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Θέμα  14ο:  Έγκριση  υπ’  αριθμ.  2/2012  απόφασης  της  Κ.Ε.Δ.Κ.  επί  αποδοχής 
προσφοράς  της  BDO Ορκωτοί  Ελεγκτές  Α.Ε.  για  διενέργεια  διαχειριστικού 
ελέγχου οικονομικού έτους 2011 

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 261 του ν. 3463/2006 πρέπει 
ετησίως να διενεργείται τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων των ΟΤΑ 
για  την  οικονομική  χρήση  του  παρελθόντος  έτους  από  δύο  ορκωτούς  ελεγκτές 
λογιστές. Ο έλεγχος αφορά στην εξέταση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν 
τα ποσά και  τις  πληροφορίες  που περιλαμβάνονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις, 
ενώ περιλαμβάνει  αξιολόγηση των λογιστικών  αρχών και  γενικότερη  παρουσίαση 
των δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων.  

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κέας συζήτησε 
και  αποφάσισε  (αριθμός  απόφασης  2/2012)  την  έγκριση  σχετικής  προσφοράς  της 
εταιρείας  BDO Ορκωτοί  Ελεγκτές  Α.Ε.  και  τη  διενέργεια  του  τακτικού 
διαχειριστικού ελέγχου για την οικονομική χρήση 2011 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές: α) Παππά Δημήτριο του Νικολάου με ΑΜ/ΣΟΕΛ 14391 και β) Παπουτσή 
Ιωάννη  του  Αναστασίου  με  ΑΜ/ΣΟΕΛ  14361  έναντι  αμοιβής  ύψους  1.000,00€, 
πλέον ΦΠΑ.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  ανωτέρω  απόφαση  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κ.Ε.Δ.Κ.  και,  ως  εκ  τούτου,  τον  ορισμό  των 
συγκεκριμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την αμοιβή αυτών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου  261  του  ν.  3463/2006  και  την  υπ’  αριθμ.  2/2012  απόφαση  του  Δ.Σ.  της 
Κ.Ε.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ’  αριθμ.  2/2012  απόφασης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου 
Κέας για αποδοχή προσφοράς της  BDO Ορκωτοί  Ελεγκτές  Α.Ε.,  που αφορά στη 
διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για την οικονομική χρήση 2011 από 
τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: α) Παππά Δημήτριο του Νικολάου με ΑΜ/ΣΟΕΛ 
14391  και  β)  Παπουτσή  Ιωάννη  του  Αναστασίου  με  ΑΜ/ΣΟΕΛ  14361  έναντι 
αμοιβής ύψους 1.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2012
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Θέμα 15ο:  Ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου Κέας στη δικηγορική εταιρεία 
«Ευάγγελος  Ν.  Χατζηγιαννάκης»  στην  εκδίκαση μηνύσεων  και  αγωγών  κατά 
στελεχών  του  Δήμου  για  την  υπόθεση  οικισμού  δικαστικών  υπαλλήλων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/06

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 15ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 
του Ν. 3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 §7 του Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ Α’ 163) «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων,  τα  
οποία  έχουν  ιδιαίτερη  σημασία  ή  σπουδαιότητα  και  απαιτούν  εξειδικευμένη  νομική  
γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή  
κοινοτικού  συμβουλίου  κατά  παρέκκλιση  των  προηγουμένων  παραγράφων»   του 
παρόντος άρθρου. «Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των  
παρόντων μελών τους».

Προκειμένου,  λοιπόν,  να  αποκρουσθεί  ποινική  κατηγορία  για  παράβαση 
καθήκοντος  κ.λπ.  κατά  του  τέως  Δημάρχου  Κέας  για  την  οποία  αστικώς  και 
υπεύθυνος τυγχάνει ο Δήμος, καθώς και προσφυγή των οικιστών Κουζέλη ενώπιον 
του  Διοικητικού  Εφετείου  Πειραιά,  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  τεχνική  έκθεση  στην 
οποία να απεικονίζεται η ακριβής κατάσταση και η δικαιολογημένη άρνηση του τέως 
Δημάρχου να χορηγήσει βεβαίωση υψομέτρου οδού.

Η εν  λόγω έκθεση  θα  πρέπει  καταρχήν να  κατατεθεί  στον Πταισματοδίκη 
Λαυρίου, που διενεργεί προανάκριση εις βάρος του τέως Δημάρχου και, εν συνεχεία 
στα Διοικητικά και Πολιτικά δικαστήρια, όπου εκκρεμούν προσφυγές – αγωγές κατά 
του Δήμου Κέας. 

Προκειμένου  για  την  αντιμετώπιση  αυτού  του ειδικού  νομικού  ζητήματος, 
καλείται  το  Δημοτικό Συμβούλιο  όπως εγκρίνει  την ανάθεσή του στη δικηγορική 
εταιρεία «Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» έναντι της αμοιβής των 400€ πλέον ΦΠΑ 
για το ποινικό μέρος της υπόθεσης (σύνταξη απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του 
Προανακριτή  Λαυρίου)  και  έναντι  της  αμοιβής  των  2000€  πλέον  ΦΠΑ  για  το 
διοικητικό τμήμα της υπόθεσης (παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και 
με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  ανάθεση  αντιμετώπισης  ειδικού  νομικού  ζητήματος  στη  δικηγορική 
εταιρεία «Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» έναντι της αμοιβής των 400€ πλέον ΦΠΑ 
για το ποινικό μέρος της υπόθεσης (σύνταξη απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του 
Προανακριτή  Λαυρίου)  και  έναντι  της  αμοιβής  των  2000€  πλέον  ΦΠΑ  για  το 
διοικητικό τμήμα της υπόθεσης (παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 15/2012
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Θέμα  16ο:  Έγκριση  κατανομής  ΣΑΤΑ  έτους  2011  στις  Ενιαίες  Σχολικές 
Επιτροπές Δήμου Κέας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι  με  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53849/27.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών κατανέμεται στους ΟΤΑ της χώρας, μέρος των πιστώσεων της ΣΑΤΑ 
έτους 2011 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. 

Στο Δήμο Κέας, σύμφωνα με το ανωτέρω, αντιστοιχούν 3.410,00€, ποσό το 
οποίο ο Δήμος μας καλείται να κατανείμει στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές. 

Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κέας (αρ. απόφασης: 8/2011), η οποία βασίστηκε στις 
πραγματικές  ανάγκες  των  σχολικών  κτηρίων,  εισηγούμαστε  την  κατανομή  του 
ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης         2.000,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης        1.410,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 3.410,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις  των άρθρων 93 και  96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),  την  υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 53849/27.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και την υπ’ 
αριθμ. 8/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2011 στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 
Δήμου Κέας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης         2.000,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης        1.410,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 3.410,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2012
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Θέμα 17ο: Έγκριση κάλυψης δαπανών της πανήγυρης του πολιούχου του νησιού, 
Αγίου Χαραλάμπους

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  17ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι και  φέτος,  όπως  και  κάθε  χρόνο,  ο  Δήμος  μας  θα  διοργανώσει 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού Αγ. Χαραλάμπους, με τη 
συμμετοχή τόσο των εκπροσώπων της Εκκλησίας όσο και των Πολιτικών Αρχών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
«πιστώσεις  που  είναι  γραμμένες  στους  οικείους  κωδικούς  αριθμούς  του 
προϋπολογισμού  του  Δήμου  και  αφορούν  την  πληρωμή  τέτοιου  είδους  δαπανών, 
μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».

Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  δαπάνες 
διαμονής και  εστίασης των επίσημων προσώπων και  προσκεκλημένων του Δήμου 
έως του ποσού των 2.000,00€. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τους Κ.Α. 
00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών) και 00.6433 
με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας  φυσικών 
προσώπων και  αντιπροσωπειών»  του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2012  όπου  έχει 
εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 6.000,00€ και 2.000,00€ αντίστοιχα, για την κάλυψη 
αυτών των δαπανών.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  του  πολιούχου  του  νησιού  Αγ. 
Χαραλάμπους,  δαπάνες  διαμονής  και  εστίασης  των  επίσημων  προσώπων  και 
προσκεκλημένων του Δήμου έως του ποσού των 2.000,00€. Οι εν λόγω δαπάνες θα 
καλυφθούν από τους Κ.Α. 00.6443 και 00.6433 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, 
όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 6.000,00€ και 2.000,00€ αντίστοιχα, για 
την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2012
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Θέμα  18ο:  Αναπροσαρμογή  αρχικών  δρομολογίων  για  τη  μεταφορά  μαθητών 
Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού  έτους  2011  –  2012  βάσει  του 
δικαιώματος της προαίρεσης

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  18ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι,  o Δήμος αποφάσισε την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία  μεταφοράς  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
Δήμου Κέας, για το Σχολικό Έτος 2011-2012, ο οποίος διενεργήθηκε την 05/12/2011 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και 
των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  που  συνέταξε  η  υπηρεσία  του  Δήμου  και 
θεωρήθηκε αρμοδίως την 8/11/2011 από το Τμήμα Δομών και Περιβάλλοντος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 
Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  35415/28-7-2011,  οι  διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων 
κατέθεσαν  καταστάσεις  μεταφερόμενων  μαθητών  στο  Δήμο,  βάσει  των  οποίων 
εκπονήθηκε η προαναφερόμενη μελέτη.
Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την 21/12/2011, αφού έλαβε υπόψη τις 
προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. 303/2011 απόφασή της, 
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο σε 
συνεδρίασή του την 22/12/2011 με την υπ’ αριθ. 205/2011 απόφασή του κατακύρωσε 
τους παρακάτω πίνακες δρομολογίων και σύμφωνα με την προσφερόμενη έκπτωση 
για έκαστο δρομολόγιο, όπως διαμορφώθηκαν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
για  τα  δρομολόγια  τα  οποία  παρέμειναν  άγονα  από  τον  παραπάνω  μειοδοτικό 
διαγωνισμό:

Δρομολόγια Άτζακα Νικόλαου
Ποσόν Σύμβασης : 8.046,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολογι
ο 

4a

ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ – 
ΦΩΤΗΜΑΡΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 20,37 170 6,72 19,00

8a

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 19,59 16,50
10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80

10c
ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΤΑΞΙ 6,03 170 0,00 6,03
52,95 47,33

9.001,50 8.046,10
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     8.046,1

0 
 ΜΕ ΦΠΑ 

(9%)
8.770,25 
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Δρομολόγια Γκρέκα Φώτιου
Ποσόν Σύμβασης : 2.669,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80

10a΄
ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΣ
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΤΑΞΙ 11,47 170 13,68 9,90
17,50 15,70

2.975,00 2.669,00
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     2.669,0

0 

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 2.909,21 

Δρομολόγια Δεμένεγα Δ. Ανάργυρου 
Ποσόν Σύμβασης : 26.866,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

3a

ΟΤΖΙΑΣ – 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ / 
ΑΓ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 79,82 170 1,00 79,02 

3a

ΟΤΖΙΑΣ – 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ / 
ΑΓ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 79,82 170 1,00 79,02 
159,64 158,04

27.138,80 26.866,80
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 26.866,80

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 29.284,81 

Δρομολόγια Ένωσης Μεταφορέων επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ) που απαρτίζεται 
από τα μέλη: ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ και ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Ποσόν Σύμβασης : 24.141,70€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2b

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 

2c

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 

5a
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ ΤΑΞΙ 9,96 170 4,60 9,50 

6a

ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ - 
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ

ΤΑΞΙ 16,60 170 0,60 16,50 

7a
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ
36,81 170 16,00 30,92 

7b

ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ 
– ΠΕΡΑ-
ΜΕΡΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ

18,10 170 0,55 18,00 
10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 0,50 6,00 
10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 0,50 6,00 
10b ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 3,47 170 2,00 3,40
10d ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ  20,52 170 16,00 17,23 

158,56 142,01
26.955,20 24.141,70

Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 
Σύμβασης 24.141,70

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 26.314,45 

Δρομολόγια Εταιρείας «Τουριστικές Μεταφορές Κέας Ο.Ε.»
Ποσόν Σύμβασης : 26.851,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί
ου (€)

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2a ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ
Σ – ΠΟΙΣΣΕΣ – 

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ / 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

109,67 170 0,50 109,12 
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ΠΛΑΓΙΑ – 
ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ – ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

9a
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 69,76 170 30,00 48,83 

179,43 157,95
30.503,10 26.851,50

Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 
Σύμβασης 26.851,50

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 29.268,14 

Δρομολόγια Ποδόγυρου Ι. Νικολάου
Ποσόν Σύμβασης : 23.924,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 

το 
έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

1a

ΧΑΒΟΥΝΑ – 
ΚΑΤΩΜΕΡΙΑ 

– ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – 
ΠΕΡΑ-ΜΕΡΙΑ 
– ΒΕΛΑΔΟ – 

ΓΥΡΙΣΤΗ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ / ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ - 

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 140,73 170 1,00 140,73 
140,73 140,73

23.924,10 23.924,10
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 23.924,10

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 26.077,27 

Στην πορεία μετά  από νέο αίτημά μας  προς  τους  Διευθυντές  όλων των σχολικών 
μονάδων, για επικαιροποίηση των καταστάσεων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών 
μετά  την  ολοκλήρωση  των  εγγραφών,  όπως  και  τη  δήλωση  ωραρίου  λειτουργίας 
όλων των τάξεων, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να προβούμε στην αναπροσαρμογή – νέα 
δρομολόγια κάνοντας χρήση του δικαιώματος της  προαίρεσης έως και το 20% του 
αρχικού προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 35415/28-7-2011 άρθρο 2 
παρ. Γ2β.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές που καλείται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι 
εξής :
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Α) Αναφορικά με τα ανατεθέντα δρομολόγια στον κ. Άτζακα Νικόλαο 
1. το  δρομολόγιο  4a)  ΑΓ.  ΘΕΟΔΩΡΟΙ  –  ΦΩΤΗΜΑΡΙ  -  ΑΓ.  ΑΡΤΕΜΙΟΣ  / 

ΙΟΥΛΙΔΑ, λόγω κακής βατότητας του δρόμου, η οποία είναι συνήθης κατά 
τους χειμερινούς μήνες, λόγω βροχοπτώσεων, προτείνεται να αντικατασταθεί 
με  το  δρομολόγιο  4a΄)  ΑΓ.  ΘΕΟΔΩΡΟΙ –  ΑΓ.  ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ- 
ΦΩΤΗΜΑΡΙ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ

2. το  δρομολόγιο  10c)  ΚΟΡΗΣΣΙΑ  –  ΒΟΥΡΚΑΡΙ,  το  οποίο  αφορούσε  σε 
μεταφορά  μαθητών  Α/θμιας  εκπαίδευσης,  λόγω  διαφοροποίησης  ωραρίου 
λειτουργίας,   προτείνεται  να  αντικατασταθεί  με  το  δρομολόγιο  10c΄) 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΟΤΖΙΑΣ

Επομένως  ο  πίνακας  δρομολογίων  του  κ.  Άτζακα  Νικόλαου  προτείνεται  να 
τροποποιηθεί ως εξής :

Β) Αναφορικά με τα ανατεθέντα δρομολόγια στην Ένωση Μεταφορέων επιβατικών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ) που απαρτίζεται από τα μέλη: ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ,  ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ και ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

30

Δρομολόγια Άτζακα Νικόλαου (Με χρήση προαίρεσης)
Ποσόν Σύμβασης : 10.861,30€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολογι
ο 

4a΄

ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 11,31 170 6,72 10,55

4b΄
ΦΩΤΗΜΑΡΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 23,09 170 6,72 21,54

8a

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 19,59 16,50
10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80

10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΟΤΖΙΑΣ ΤΑΞΙ 9,50 170 0,00 9,50
70,45 63,89

11.976,5 10.861,30
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     10.861,

30

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 11.838,82 
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1. το  δρομολόγιο  10a)  ΚΟΡΗΣΣΙΑ  –  ΒΟΥΡΚΑΡΙ,  το  οποίο  αφορούσε  σε 
μεταφορά  μαθητών  Α/θμιας  εκπαίδευσης,  λόγω  διαφοροποίησης  ωραρίου 
λειτουργίας,   προτείνεται  να  αντικατασταθεί  με  το  δρομολόγιο  10a΄΄) 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΟΤΖΙΑΣ

Επομένως  ο  πίνακας  δρομολογίων  της  Ένωσης  Μεταφορέων  επιβατικών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ) που απαρτίζεται από τα μέλη: ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ,  ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ και ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προτείνεται να τροποποιηθεί ως 
εξής :

Δρομολόγια Ένωσης Μεταφορέων επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ) που απαρτίζεται 
από τα μέλη: ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ και ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Με χρήση προαίρεσης)
Ποσόν Σύμβασης : 24.728,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2b

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 

2c

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 

5a
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ ΤΑΞΙ 9,96 170 4,60 9,50 

6a

ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ - 
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ

ΤΑΞΙ 16,60 170 0,60 16,50 

7a
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ
36,81 170 16,00 30,92 

7b

ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ 
– ΠΕΡΑ-
ΜΕΡΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ

18,10 170 0,55 18,00 
10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 0,50 6,00 

10a΄΄ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΟΤΖΙΑΣ ΤΑΞΙ 9,50 170 0,50 9,45 
10b ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 3,47 170 2,00 3,40
10d ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ  20,52 170 16,00 17,23 

162,03 145,46
27.545,10 24.728,20

Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 
Σύμβασης 24.728,20

 ΜΕ ΦΠΑ 
(9%)

26.953,74 
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Γ) Αναφορικά με την κάλυψη της μεταφοράς μαθητών του ΕΠΑΛ σε εργαστήριο στη 
θέση Ελληνικά, δρομολόγιο για το οποίο δεν είχαμε ενημερωθεί κατά τη σύνταξη της 
μελέτης  και  μετά  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  261/18-01-2012  πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το νέο δρομολόγιο, δεν κατατέθηκε στο Δήμο καμία προσφορά:

Επομένως οι τελικοί πίνακες δρομολογίων διαμορφώνονται ως εξής :

Δρομολόγια Γκρέκα Φώτιου
Ποσόν Σύμβασης : 2.669,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80
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Δρομολόγια Άτζακα Νικόλαου (Με χρήση προαίρεσης)
Ποσόν Σύμβασης : 10.861,30€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολογι
ο 

4a΄

ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 11,31 170 6,72 10,55

4b΄
ΦΩΤΗΜΑΡΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 23,09 170 6,72 21,54

8a

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 19,59 16,50
10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80

10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΟΤΖΙΑΣ ΤΑΞΙ 9,50 170 0,00 9,50
70,45 63,89

11.976,5 10.861,30
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     10.861,

30

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 11.838,82 
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10a΄
ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΣ
ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΤΑΞΙ 11,47 170 13,68 9,90
17,50 15,70

2.975,00 2.669,00
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     2.669,0

0 

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 2.909,21 

Δρομολόγια Ένωσης Μεταφορέων επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ) που απαρτίζεται 
από τα μέλη: ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ και ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Με χρήση προαίρεσης)
Ποσόν Σύμβασης : 24.728,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2b ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 

2c ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 

5a ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ

ΤΑΞΙ 9,96 170 4,60 9,50 

6a ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ - 
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ

ΤΑΞΙ 16,60 170 0,60 16,50 

7a
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ
36,81 170 16,00 30,92 

7b

ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ 
– ΠΕΡΑ-
ΜΕΡΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ

18,10 170 0,55 18,00 

10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 0,50 6,00 

10a΄΄ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΟΤΖΙΑΣ ΤΑΞΙ 9,50 170 0,50 9,45 

10b ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 3,47 170 2,00 3,40

10d ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ  20,52 170 16,00 17,23 
162,03 145,46

27.545,10 24.728,20
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 24.728,20
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Δρομολόγια Δεμένεγα Δ. Ανάργυρου 
Ποσόν Σύμβασης : 26.866,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

3a

ΟΤΖΙΑΣ – 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ / 
ΑΓ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 79,82 170 1,00 79,02 

3a

ΟΤΖΙΑΣ – 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ / 
ΑΓ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 79,82 170 1,00 79,02 
159,64 158,04

27.138,80 26.866,80
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 26.866,80

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 29.284,81 
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ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 26.953,74 
Δρομολόγια Εταιρείας «Τουριστικές Μεταφορές Κέας Ο.Ε.»

Ποσόν Σύμβασης : 26.851,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί
ου (€)

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2a

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ
Σ – ΠΟΙΣΣΕΣ – 

ΠΛΑΓΙΑ – 
ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ – ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ / 

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 109,67 170 0,50 109,12 

9a
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 69,76 170 30,00 48,83 

179,43 157,95
30.503,10 26.851,50

Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 
Σύμβασης 26.851,50

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 29.268,14 
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Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 120.497,70 πλέον 
ΦΠΑ.  Το  δικαίωμα  προαίρεσης  προβλέπεται  έως  και  το  20%  του  αρχικού 
προϋπολογισμού, ήτοι ποσό 24.099,54€.
Το τελικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.181,80€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
μικρότερο της αρχικά προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τους  τελικούς  πίνακες  δρομολογίων  για  τη  μεταφορά  μαθητών 
Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού  έτους  2011  –  2012,  όπως  αυτοί 
διαμορφώθηκαν  βάσει  του  δικαιώματος  της  προαίρεσης  έως  και  του  αρχικού 
προϋπολογισμού (ΚΥΑ 35415/28.07.2011, άρθρο 2 παρ. Γ2β)
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Δρομολόγια Ποδόγυρου Ι. Νικολάου
Ποσόν Σύμβασης : 23.924,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 

το 
έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

1a

ΧΑΒΟΥΝΑ – 
ΚΑΤΩΜΕΡΙΑ 

– ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – 
ΠΕΡΑ-ΜΕΡΙΑ 
– ΒΕΛΑΔΟ – 

ΓΥΡΙΣΤΗ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ / ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ - 

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 140,73 170 1,00 140,73 
140,73 140,73

23.924,10 23.924,10
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 23.924,10

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 26.077,27 
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Δρομολόγια Γκρέκα Φώτιου
Ποσόν Σύμβασης : 2.669,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80
10a΄ ΜΥΛΟΠΟΤΑ

ΜΟΣ
ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 11,47 170 13,68 9,90

17,50 15,70
2.975,00 2.669,00
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     2.669,0

0 
 ΜΕ ΦΠΑ 

(9%)
2.909,21 

Δρομολόγια Ένωσης Μεταφορέων επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ) που απαρτίζεται 
από τα μέλη: ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ και ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Με χρήση προαίρεσης)
Ποσόν Σύμβασης : 24.728,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2b

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 
2c ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 20,52 170 16,00 17,23 
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Δρομολόγια Άτζακα Νικόλαου (Με χρήση προαίρεσης)
Ποσόν Σύμβασης : 10.861,30 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίου

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτ
ωση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολογι
ο 

4a΄

ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 11,31 170 6,72 10,55

4b΄
ΦΩΤΗΜΑΡΙ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
/ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ 23.09 170 6,72 21,54

8a

ΠΟΙΣΣΕΣ – 
ΠΛΑΓΙΑ – 

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΑΞΙ 20,52 170 19,59 16,50
10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 3,81 5,80

10c ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΟΤΖΙΑΣ ΤΑΞΙ 9,50 170 0,00 9,50
70,45 63,89

11.976,5 10.861,30
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης
     10.861,

30

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 11.838,82 
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ΠΛΑΓΙΑ – 
ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ

ΟΛΑΣ

5a
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ ΤΑΞΙ 9,96 170 4,60 9,50 

6a

ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ - 
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ

ΤΑΞΙ 16,60 170 0,60 16,50 

7a
ΧΑΒΟΥΝΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ
36,81 170 16,00 30,92 

7b

ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ 
– ΠΕΡΑ-
ΜΕΡΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΤΑΞΙ

18,10 170 0,55 18,00 
10a ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 6,03 170 0,50 6,00 

10a΄΄ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΟΤΖΙΑΣ ΤΑΞΙ 9,50 170 0,50 9,45 
10b ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΤΑΞΙ 3,47 170 2,00 3,40
10d ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΑΞΙ  20,52 170 16,00 17,23 

162,03 145,46
27.545,10 24.728,20

Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 
Σύμβασης 24.728,20

 ΜΕ ΦΠΑ 
(9%)

26.953,74 

Δρομολόγια Εταιρείας «Τουριστικές Μεταφορές Κέας Ο.Ε.»
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Δρομολόγια Δεμένεγα Δ. Ανάργυρου 
Ποσόν Σύμβασης : 26.866,80€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

3a

ΟΤΖΙΑΣ – 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ / 
ΑΓ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 79,82 170 1,00 79,02 

3a

ΟΤΖΙΑΣ – 
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ / 
ΑΓ. 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 79,82 170 1,00 79,02 
159,64 158,04

27.138,80 26.866,80
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 26.866,80

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 29.284,81 
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Ποσόν Σύμβασης : 26.851,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί
ου (€)

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

2a

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ
Σ – ΠΟΙΣΣΕΣ – 

ΠΛΑΓΙΑ – 
ΣΚΛΑΒΟΝΙΚ
ΟΛΑΣ – ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ / 

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 109,67 170 0,50 109,12 

9a
ΒΟΥΡΚΑΡΙ - 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 69,76 170 30,00 48,83 

179,43 157,95
30.503,10 26.851,50

Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 
Σύμβασης 26.851,50

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 29.268,14 
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Δρομολόγια Ποδόγυρου Ι. Νικολάου
Ποσόν Σύμβασης : 23.924,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α 
δρομολογίο

υ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Υ

Είδος 
Μεταφ. 
μέσου

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο
υ (€)

Αριθμ
ός 

δρομο-
λογίων 

το 
έτος

Έκπτω
ση

Αμοιβή 
ανα 

δρομολόγι
ο 

1a

ΧΑΒΟΥΝΑ – 
ΚΑΤΩΜΕΡΙΑ 

– ΑΓ. 
ΣΥΜΕΩΝ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – 
ΠΕΡΑ-ΜΕΡΙΑ 
– ΒΕΛΑΔΟ – 

ΓΥΡΙΣΤΗ

ΚΑΤΩ-
ΜΕΡΙΑ / ΑΓ. 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ - 

ΙΟΥΛΙΔΑ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ 140,73 170 1,00 140,73 
140,73 140,73

23.924,10 23.924,10
Συνολική Αμοιβή - Ποσόν 

Σύμβασης 23.924,10

 
ΜΕ ΦΠΑ 

(9%) 26.077,27 
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Το τελικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.900,90€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
μικρότερο  της  αρχικά  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 
15.6162.0001 «Έξοδα μεταφοράς μαθητών Δήμου Κέας» του προϋπολογισμού του 
2012 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2012

Θέμα 19: Έγκριση δημιουργίας τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κέας και 
εξουσιοδότηση δημιουργίας και διαχείρισης αυτών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  19ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι,  με  την 
παρούσα ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία δύο (2) 
νέων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κέας, στις Τράπεζες Εθνική και  Alpha 
Bank, αντίστοιχα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την αποπληρωμή 
οφειλών τους προς το Δήμο. 

 Επιπλέον, εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
όπως εξουσιοδοτήσει τους:

• Φανή – Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικό υπάλληλο - Ταμία και
• Παναγιώτη Βιτάλη, ΔΕ15 Εισπράκτορα – Δημοτικό υπάλληλο

ή  οποιονδήποτε  υπάλληλο  ορίσει  σχετικά  ο  Δήμαρχος  με  απόφασή  του  να 
δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δημιουργία δύο (2) νέων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου 
Κέας,  στις  Τράπεζες  Εθνική  και  Alpha Bank,  αντίστοιχα  για  την  καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την αποπληρωμή οφειλών τους προς το Δήμο. Και 
εξουσιοδοτεί τους: 

• Φανή – Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικό υπάλληλο - Ταμία και
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• Παναγιώτη Βιτάλη, ΔΕ15 Εισπράκτορα – Δημοτικό υπάλληλο
ή  οποιονδήποτε  υπάλληλο  ορίσει  σχετικά  ο  Δήμαρχος  με  απόφασή  του  να 
δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2012

Θέμα  20:  Έγκριση  2ου ΑΠΕ  του  έργου  «Εκσυγχρονισμός  και  επέκταση 
Δημοτικών Σφαγείων Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 20ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85 
και  λαμβάνοντας  υπόψη το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  3419/329/13.01.2012  της  Δ/νσης 
Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  μας  διαβιβάζεται 
φωτοαντίγραφο αποσπασματος των πρακτικών του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσιών 
Έργων  Ν.  Κυκλάδων  (Συνεδρίαση  8η/19.12.2011  –  Πράξη  91η)  με  το  οποίο 
εγκρίνεται  ομόφωνα  η  χρήση  των  επί  έλαττον  δαπανών  του  2ου ΑΠΕ του  έργου 
«Εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  Δημοτικών  Σφαγείων  Κέας»  προϋπολογισμού 
905.078,48€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατόπιν  τούτου,  θεωρούμε  ότι  ο  παραπάνω  ανακεφαλαιωτικός  πίνακας 
εργασιών  είναι  σωστός  και  πρέπει  να  παραληφθεί  από  το  Δημοτικό  συμβούλιο 
προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), τις διατάξεις 
του  άρθρου  49  του  Π.Δ.  609/85  και  την  εγκριτική  Πράξη  91η του  Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσιών Έργων Ν. Κυκλάδων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός και 
επέκταση  Δημοτικών  σφαγείων  Κέας»,  προϋπολογισμού  905.078,48€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2012

Θέμα 21ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αγροτεμαχίου στη θέση 
Πάουρας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 21ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85 και το υπ’ 
αριθμ.  πρωτ.  84373/7374/13.01.2012  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων Κυκλάδων  της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας διαβιβάζεται ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση 
αγροτεμαχίου  στη  θέση  Πάουρας»,  προϋπολογισμού  11.905,95€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης, καθώς και αιτιολογική έκθεση που 
τον συνοδεύει.

Κατόπιν  τούτου,  θεωρούμε  ότι  ο  παραπάνω  ανακεφαλαιωτικός  πίνακας 
εργασιών  είναι  σωστός  και   πρέπει  να  παραληφθεί  από  το  Δημοτικό  συμβούλιο 
προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις  διατάξεις  των  άρθρων  93  και  96  του  Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  Α΄114),  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  49  του  Π.Δ.  609/85  και  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 
84373/7374/13.01.2012  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση 
αγροτεμαχίου  στη  θέση  Πάουρας»,  προϋπολογισμού 11.905,95€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης, καθώς και την αιτιολογική έκθεση 
που τον συνοδεύει.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21/2012

          
Θέμα 22: Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α. 
μέσω  διαδικτύου  με  την  ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε.  για  το  έτος  2012  και  ορισμός 
επιτροπής παραλαβής κωδικών συνδρομητή

Ο Πρόεδρος του εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 
ότι, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση σύμβασης στη διαδικτυακή βάση 
δεδομένων  που  παρέχει  η  εταιρεία  «ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε.»,  για  το  έτος  2012, 
προκειμένου να συμβάλλει  στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και  στην 
έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες: 
α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας  πρόσβασης

1 Δυνατότητα  πρόσβασης  σε  όλες  τις  θεματικές  ενότητες   της 
ιστοσελίδας.   

700 €
(συν ΦΠΑ)

2 Ενημέρωση  για  όλα  τα  νέα  νομοθετήματα,  τις  αλλαγές  στην 
τράπεζα Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα 
χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και 
άμεση ενημέρωση μέσω e-mail.

3 Δυνατότητα  υποβολής  εξειδικευμένων  ερωτημάτων  σε  θέματα 
σχετικά με τις θεματικές ενότητες της βάσης, μέσω  e-mail και 
λήψη απάντησης εντός 1 έως 10 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με 
τη δυσκολία του ερωτήματος.

4 Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης καθημερινά κατά τις ώρες 
1:00 μ.μ.-03:00 μ.μ.

Με επιπλέον χρέωση:  
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α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας 
πρόσβασης

1 Πλήρης πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ 
της INTRACOM, για 42 ώρες ετησίως

160 €
(συν ΦΠΑ)

Στο  πνεύμα  αυτό  και  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  πληροφόρησης  των 
υπηρεσιών του,  ο Δήμος καλείται  να υπογράψει  ετήσια σύμβαση με την εν λόγω 
εταιρεία. Η αξία της συνδρομής είναι 700€ και 160€ επιπλέον για τη νομική τράπεζα 
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», με δικαίωμα υποβολής απεριόριστου αριθμού ερωτημάτων 
και ταυτόχρονη χρήση των υπηρεσιών από όλους τους εργαζόμενους στο Δήμου και 
τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, για το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η 
ανωτέρω  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνει  ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  006451  του 
προϋπολογισμού  του  έτους  2012  του  Δήμου  Κέας.  Αφορά  σε  έναν  κωδικό 
πρόσβασης, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες και 
τον οποίο θα παραλάβει επιτροπή ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής προτείνονται οι:
1. Μαριάννα Μωραΐτη, υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΔΕ
2. Χριστίνα Τσούλου, Ειδική συνεργάτης Δήμου Κέας

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  τη  σύναψη  σύμβασης  με  απευθείας  ανάθεση  για  την  απόκτηση 
κωδικού  πρόσβασης  του  Δήμου  στην  ηλεκτρονική  Βάση  πληροφοριών 
«ΔήμοςΝΕΤ»,  ποσού  700  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  και  στην  Τράπεζα  Νομικών 
Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της  INTRACOM, για 42 ώρες ετησίως ποσού 160 
ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  με  την  εταιρία  ΔήμοςΝΕΤ  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Ε.Π.Ε.  με  το  διακριτικό  τίτλο 
ΔήμοςΝΕΤ, που εδρεύει στην οδό Δ. Υψηλάντη 58, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 
ΑΜΦ: 099905999, Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης.   Η σύμβαση είναι διάρκειας 
ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της, ενώ η δαπάνη θα 
βαρύνει  τον Κ.Α.  006451 του προϋπολογισμού του έτους  2012 του Δήμου 
Κέας.

2. Ορίζει  ως  μέλη  της  Επιτροπής  παραλαβής  των  κωδικών  τις  Μαριάννα 
Μωραΐτη, υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΔΕ και Χριστίνα Τσούλου, Ειδική 
συνεργάτης Δήμου Κέας, με την ευθύνη ελέγχου καλής λειτουργίας των εν 
λόγω κωδικών και

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22/2012
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Θέμα 23: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Διαμόρφωση 
αγροτεμαχίου στη θέση Παουρας Ν. Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 23ο 

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι,  με αίτησή  του,  την  29-09-2011,  ο 
ανάδοχος Μανουσος Ψημιτης ζητά την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Διαμόρφωση  αγροτεμαχίου  στη  θέση  Παουρας  Ν.  Κέας»  κατά  δεκαπέντε  (15) 
ημέρες,  ήτοι  έως  την  22-11-2011,  χωρίς  επιβολή  σχετικής  ρήτρας  και  με 
αναθεώρηση, διότι –όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος υπηρξε καθυστέρηση στον ορισμό 
επιβλέποντα.  

Με το από 30-09-2011 έγγραφο της η πολιτικός μηχανικός του Δήμου Κέας και 
επιβλέπουσα του έργου, εισηγείται την παράταση προθεσμία του εν λόγω έργου κατά 
δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από την ημερομηνία  κοινοποίησης της  απόφασης ορισμού 
επιβλέποντα, ήτοι έως την 22-11-2011και μόνο για τις εργασίες που περιλαμβάνονται 
στον ΑΠΕ.

Επιπλέον, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 84374/7375/13.01.2012 έγγραφο της, η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγείται την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης 
των εργασιών του εν λόγω έργου κατά  δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
απόφασης ορισμού επιβλέποντα (αρ.  πρωτ.  70251/6299/10.10.2011),  ήτοι  έως την 
25.10.2011. 

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση γενική παράταση προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση αγροτεμαχίου στη θέση Παουρας 
Ν. Κέας» κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 25.10.2011. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει, τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 
του έργου «Διαμόρφωση αγροτεμαχίου στη θέση Παουρας Ν. Κέας» κατά δεκαπέντε 
(15) ημέρες, ήτοι έως την 25.10.2011 στον ανάδοχο Μανουσο Ψημιτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2012

Θέμα 24: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής 
έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2012» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 24ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, κατά τις διατάξεις του Ν.3669 των άρθρων 73 
και 75, επιτροπές παραλαβής έργων που αφορούν την προσωρινή και οριστική παραλαβή 
των έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το ΠΔ 171/87 άρθρο 16, 
αποτελούνται  και  από  ένα  (1)  Δημοτικό  Σύμβουλο  που  ορίζεται  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο.
Εισηγούμαστε τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του από το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  ανωτέρω  Επιτροπή  και  συγκεκριμένα  τον  κ.  Στυλιανό 
Βασιλάκη με αναπληρωτή την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), τις διατάξεις 
των άρθρων 73 και 75του Ν.3669 και του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  μέλος  –εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παραλαβής έργων 
δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2012, το δημοτικό σύμβουλο κ. 
Στυλιανό  Βασιλάκη  με  αναπληρωτή  την  επίσης  δημοτική  σύμβουλο  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2012
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Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

  Μαρούλης Φίλιππος

  Πατηνιώτης Μηνάς

  Ευαγγέλου Ιωάννης
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  Βρεττός Στέφανος

  Λέπουρας Στυλιανός

  Λέανδρος Εμμανουήλ

 Ζουλός Νικόλαος
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